Tekniska data
Klass typ
Max hastighet
Max körsträcka per laddning*
Vändradie
Max höjd trottoarkant

Enl. EN12184 klass B
15 km/tim
upp till 88 km
132 cm
10 cm

Backtagnings förmåga

12°

Max last
Vikt med batterier

220 kg
164 kg

Motor konstant last
Batteri
Fjädring fram

650 W
12V 35Ah x 2
flytande axel med
inviduell upphängning
yttre hjul.
Dubbel spiralfjädring
justerbar.
139 cm/ 67 cm
143 cm
106 cm

Fjädring bak
Längd/bredd
Höjd (sätet på lägsta höjd.)
Hjulbas

Kontakta oss

Generalagent Sverige
Promenix Solutions
Slussvägen 6
46254 Vänersborg
0706 - 708 111
info@quingo.se

Quingo scooter - världens enda 5-hjuliga scooterserie

Besök oss på vår webbplats:
www.quingo.se

5 hjul är bekvämare än 4 och säkrare än 3.
Ingen annan skoter ger dig mer stabilitet, mer rörlighet, mer komfort

Kontroll
Trygghet

Displayen har kilometerräknare, visning
av utomhustemperatur och tydliga symboler för batteristatus, indikatorer och
feldiagnos. Styret är ställbart och
självjusterande. Ordentlig belysning för
säker användning i mörker. Hastighetsreglaget är utformat för användning
med fingrar eller tumme och styr farten
framåt och bakåt.

Alla scootrar från Quingo kommer med det unika 5-hjuliga systemet för stabilitet och säkerhet
som standard. Det ger en ergonomisk körställning och minimal
vändradie som hos en 3-hjuling
men med den betydligt högre
stabiliteten och säkerheten hos
en 4-hjulig scooter.

Säkerhet
Quingo toura2 har ett patenterat tippskydd
kallat KerbMaster. Det förhindrar att maskinen tippar i kraftiga motlut och har en pådrivande säkerhetsfunktion som gör att den
inte fastnar när man kör ner från en hög
trottoarkant.

Bekväm
Quingo toura2 har bästa möjliga ergonomi med upp till 80% mer fotutrymme än jämförbara 4-hjuliga scootrar. Quintell individuellt ställbara fotstöd ger möjlighet att anpassa fötternas
ställning var för sig vilket medger bekväma
långturer med naturlig sittställning.

uppsikten ytterligare.
Tillbehör

Backkameran är ett tillbehör som förbättrar

Vårt patenterade tippskydd KerbMaster.

Quingo toura2 har flera olika tillbehör
som värmehandtag, Q-CAM backkamera, Quingo regnskydd, väskor m.m.

Värmehandtag värmer skönt.

Bekväm körställning.

Garantier
Alla scootrar från Quingo omfattas av 3 års
garanti mot tillverkningsfel. Detta gäller ej
förbrukningsdetaljer som
däck och batterier.

